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خالصه
ي ـنروات عصبيختالالاافزايش  اجتماعي وتاثير تغييرات سريع فرهنگي :مقدمه

تبديل نموده  2020ل اــسعامل ناتواني تا ين ــمت را به دوتالالــخدر دنيا، اين ا
به ويژه اضطراب در نوجوانان، عامل مهمي در ي ـنروات عصبيختالالا. است

اين مطالعه . آميز استكاهش سالمتي، افت تحصيلي و اقدام به رفتارهاي مخاطره
آموزان روستايي و شهري در مشهد انجام دانش به منظور بررسي سطح اضطراب

  .گرفت
روستايي  آموز دبيرستانيدانش 340تعداد  ،مقطعي ياين مطالعهدر : كارروش

اي وارد پژوهش شدند خوشهگيري طبقاتيبا نمونه 1385ي مشهد در سال شهرو 
ي انجام فرايض ديني، عالقه به تحصيل و شناختي، نحوهو مشخصات جمعيت

 اضطراب ينامهپرسش ها توسطداده. ايشان بررسي شد ت تحصيليوضعي
تحليل ي مجذور خ تي و ،واريانس تحليلهاي با آزمون آوري وبرگر جمعاشپيل
   .شدند
سال بررسي  5/16±3/1آموز با ميانگين سني نفر دانش 337در مجموع  :هايافته
اضطراب حالت و . ساكن روستا بودند%) 52(نفر  175كنندگان از شركت. شدند

. آموزان مشاهده شددرصد دانش 19و  23صفت به درجات شديد به ترتيب در 
و ) >001/0P(تر از شهر بود آموزان روستايي ميزان اضطراب باالدر دانش

دختر بودن . دختران روستايي ديده شد اضطراب در يحداكثر ميانگين نمره
)01/0=P(ي تحصيلي عالقگي به رشته، بي)01/0=P ( و عدم انجام منظم فرايض

  . با سطح اضطراب باالتر همراه بود) P=02/0(ديني 
، ميزان اضطراب در دختران و به ويژه هاي پژوهش يافتهبر اساس  :گيرينتيجه
لذا غربالگري اختالالت اضطرابي و . بودي روستايي بيشتر آموزان جامعهدانش

سازي شرايط آموزشي و تفريحي راهكارهاي ارتقاي سالمت روان، فراهم
  .مناسب در مدارس روستايي بايد مورد توجه قرار گيرد

 

  نوجوانان شهر، ،روستاآموزان، اضطراب، دانش :هاي كليديواژه
 
  
 
 
 
 

  

  
  

  :نوشتپي
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 Comparison of anxiety levels in rural and urban high school students in 
Mashhad-Northeastern part of Iran  

Abstract 
 Introduction: Due to rapid change in socio-cultural and 
increase in mental disorders in world, these disorders 
become to the second cause of disability by 2020. Mental 
disorders and especially anxiety in adolescence is important 
factor for low level of health, academic failure and risky 
behaviors. This study compared levels of anxiety in 
adolescent students in Mashhad, Northeastern part of Iran. 
 Materials and Methods: The study population was 340 
students of rural and urban secondary school in Mashhad in 
1385 who selected by stratified cluster random sampling 
and demographic characteristics, engaging in religious 
affairs, interested in education and their scores was 
assessed. Data collection was done by Spielberger 
Inventory (STAI) and was analyzed by t-test, chi-square and 
ANOVA. 
 Results: A total of 337 students with mean age of 16.5±1.3 
years were assessed. 175 students of participants (52%) 
lived in rural areas. Severe levels of state and trait anxiety 
was seen in 23% and 19% of students respectively. In 
compare, anxiety levels were higher in rural students 
(P<0.01) and maximum anxiety was seen in rural students 
girls. Females (P=0.01), not interested in education courses 
(P=0.01) and irregular engaging in religious affairs 
(P=0.02) were associated with higher anxiety levels. 
 Conclusion: Findings of this study showed higher anxiety 
scores in girls especially in rural students. Screening for 
anxiety disorders and strategies for reducing anxiety, 
improving mental health and providing educational and 
recreational conditions in rural schools should be 
considered. 
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  مقدمه
 سهم و يافته يشازـفا دنيا در يـنرواعصبي تختالالا رماآ
 ).1(ست ا داده اختصاص خود به را هابيماري از توجهي قابل
 روانيعصبي اختالالت جهاني بهداشت سازمان گزارش طبق
 و است ناتواني با شده سپري هايسال ازدرصد  33 ولئمس

 عامل ميندو ،خلقي تختالالا 2020 لسا اــت كه شده بينيپيش
 و فرهنگي سريع تغييرات ).1( بود خواهد دنيا در ناتواني

 با را امروز انسان نيازها، گستردگي و ارتباطات تنوع اجتماعي،
 نيازمند آن با مقابله كه نموده مواجهه بسيار رواني فشارهاي
 نظر از ).2( است مندسازيتوان و مهارت كسب و شناخت
 ترس و خطر احساس ،ميآرانا نوعي اضطراب ،پزشكيروان

 وبوده ن شناسايي قابل آن منبع كه است منتشري و يندآناخوش
 نفس تنگي و دردسر ،قلب تپش مانند جسماني اتتغيير با

 و دارد فرد شخصيت در يشهر، ابطرـضا ).3،4( ستا اههمر
 در فرد كه ترسي ،ستا نامشخص و ناشناخته تهديد به پاسخي
 هايموقعيت در و است نموده دروني خود در را آن كودكي

 تربيتي و آموزشي هايروش ).4،5( دهدمي بروزآن را  مختلف
 ناتواني و حقارت حس ايجاد و ناپذيريانعطاف گيرانه،سخت

 ).3-5( كندمي فراهم را اضطراب ايجاد هايزمينه فرد در
 تـخالد بياضطرا تختالالا وزبر در نيز مواجهه و يگيرديا

 اضطراب در نتيكژ و محيطي ملاعو ثيرات انميز البته دارد،
  ).3( نيست شنرو كامال

 فرد اجتماعي و رواني تكامل در مهميي مرحله، نوجواني
 احساس دوره، اين در خاص هايبحران و بلوغي پديده .است

 نظر از رامرحله از عمر  اين نفس، عزت كاهش و سردرگمي
 بياضطرا تختالالا ).5( است ساخته تربرجسته رواني سالمت

 بمحسو نيانوجو دوران در شناختيروان تختالالا يجترينرا از
 در را بياضطرا تختالالا نياوافر مطالعات برخي. )6( دنوميش

 فعاليبيش لختالا ،گيدفسرا با مقايسه در نوجوانان و كودكان
 ميزان كه آن با ).6،7( اندنموده ذكر بيشتر، كسلو تختالالا و

 تلقي نوجوانان زندگي از بخشي و بهنجار اضطراب متناسب
 عملكرد و عادي زندگي دربيمارگونه  اضطراب اما، شودمي

 آن نابهنجار و مزمن نوع و نمايدمي مشكل ايجاد تحصيلي
   ).3،7( دارد فرد جسمي و رواني سالمت بر مخربي اثرات

 بررسي در مهمي محور آموزاندانش رواني سالمت ارزيابي
 اساس كه اين به توجه با و است جامعه رواني سالمت وضعيت
 خدمات دهيسامان )2( است پيشگيري روان سالمت هايبرنامه

 ارتقاي براي اساسي راهبرد آموزان،دانش در رواني بهداشت
 هايمهارت آموزش ).8( است نوجوانان روان سالمت

 نفس به اعتماد داشتن و سالم روابط رواني، تعادل اجتماعي،
 و سالمت در مثبت تاثيرات بر عالوه و است نوجوانان مهم نياز

 رواني، فشارهاي كاهش در آنان، تحصيلي و اجتماعي عملكرد
 به ).5( است موثر آميزمخاطره رفتارهاي و افسردگي اضطراب،

 يهادكرركا بر آن ثيرات و بياضطرا تختالالا نياوافر ليلد
 بررسي به مطالعه اين آموزان،دانش شغلي و تحصيلي ،جتماعيا

 شهري و روستايي دبيرستاني آموزاندانش در اضطراب شيوع
  .است پرداخته مشهد شهرستان
  كارروش

 آموزاندانش ،مقطعي يمطالعه اين در بررسي مورد جمعيت
 شهرستان روستايي و يشهر يروزانه دولتي هايدبيرستان
 ايچندمرحله گيرينمونه با كه ندبود 1385  سال در مشهد
 شهري و روستايي جمعيت از جنس حسب بر ايخوشهطبقاتي

 پژوهش وارد ساده تصادفي صورت به مشهد هايدبيرستان
 و 07/0 دقت ،درصد 35 شيوع به توجه با نمونه حجم .شدند
 مهاجر، آموزاندانش .شد تعيين نفر 340 تعداد 05/0 خطاي
 كه كساني و كنندهناتوان و مزمن هايبيماري و معلوليت دچار
 نزديكان فوت مثل شديد حوادث دچار گذشته سال طي در

 مجموع در .شدند خارج مطالعه از بودند، شده اولي درجه
 طرح در شركت به تمايل كه شرايط واجد آموزدانش 337

 .شدند بررسي كافيي نمونه حجم تكميل تا داشتند

  برگراشپيل خودايفايي نامهپرسش از استفاده با هاداده
 كه است عبارت چهل داراي نامهپرسش اين .شد آوريجمع

 و )آشكار( حالت اضطراب مقياس دو در را اضطراب ويژگي
 اختصاص حالت اضطراب بروز .گيردمي اندازه )پنهان( صفت

 هايتفاوت به صفت اضطراب اما دارد، زاتنش هاىموقعيت به
 دو از هركدام نمرات ).9،10( دارد اشاره هاواكنش در فردي
 برگراشپيل ينامهپرسش .گيرد قرار تواندمي 80 تا 20 بين مقياس

 شده هنجاريابي و رفته كاره ب مختلف مطالعات در ايران در



297 Fundamentals of Mental Health, 14(4), Winter 2013                   آموزان دبيرستانيي سطح اضطراب در دانشمقايسه روستايي و شهري   

 

 مقياس در كرونباخ فرمول اساس بر آزمون پايايي است،
 براي و 90/0و  91/0 با برابر ترتيب به پنهان و آشكار اضطراب
 روايي. است آمده دست به 94/0 مقياس پايايي آزمون مجموع
 چنينهم ).11( است شده تاييد محتوايي روايي روش با نامهپرسش

ي نحوه ،شناختيجمعيت متغيرهاي بررسي براي اينامهپرسش
 معدل و تحصيليي رشته به منديعالقه ديني، فرايض انجام
 منديعالقه .شد تكميل گذشته امتحانات يدوره آخرين در نمرات

 فرايض انجام بررسي و ليكرت مقياس در تحصيليي رشته به
 انجام گاهي،گاه نامنظم، صورت بهها آن انجام صورت به ديني
 فرد خوداظهاري صورت به هميشگي انجام و اوقات بيشتر در

 .شد سنجيده

 و بود دقيقه پانزده تا ده نامهپرسش تكميل براي الزم زمان
  براي آن تكميلي نحوه، نامهپرسش اعتبار افزايش براي
 كامال كنندگانشركت تا شدمي داده توضيح آموزاندانش
 در آنان .شوند صفت و حالت هايمقياس دستورالعمل متوجه

 در را خود احساسات حالت، اضطراب مقياس به پاسخگويي
 مقياس به پاسخگويي در و )فرم تكميل زمان( كنونيي لحظه

 بيان راخود  اوقات غالب و معمولي احساسات صفت، اضطراب
 و رازداري اصل كه شد تاكيد لهئمس اين بر چنينهم .نمودند
 جهت نامهپاسخ تفسير .گرددمي رعايت هاپاسخ بودن محرمانه
 مقياس نظر از كه بود صورت اين به صفت و حالت اضطراب

 اضطراب سطحي دهندهنشان 20-31 نمرات اضطراب سطح
 نسبتا 53- 62 باال، به متوسط 43-52 متوسط، 32-42 خفيف،
 ).9،10( شد ارزيابي شديد بسيار باال به 73 شديد، 63-72 شديد،
 5/11ي نسخه SPSS افزارنرم توسط شده وريآجمع هايداده
 تي، آماري هايآزمون از و گرفت قرار تحليل و تجزيه مورد

 .شد استفاده نتايج تحليل درمجذور خي  و واريانستحليل 

  نتايج
 قرار بررسي مورد دبيرستاني آموزدانش نفر 337 مجموع در

 در نفر 162 و روستا در %)52( نفر 175 تعداد اين از .گرفتند
  كنندگانشركت سنيي دامنه .بودند ساكن شهر در %)48(

 .بود )سال 3/1 معيار انحراف(سال  5/16 ميانگين با سال 20-16
 نفر 157 و %)5/53( پسر نفر 180 آموزاندانش مجموع از

 5/3 آموزاندانش تولدي رتبه ميانگين .بودند %)5/46( دختر

 %)94( مورد 318 در خانواده سرپرست .بود )2 معيار انحراف(
 .شد اعالمخانواده  پدر، كنندگانشركت از

  از %)51( نفر 172 تحصيليي رشته به عالقه نظر از
 بهي كمي عالقه %)7( نفر 23 و زيادي عالقه آموزاندانش
 نسبيي عالقه سايرين نمودند، ابراز خود تحصيليي رشته

 به عالقهاز نظر  شهري و روستايي آموزاندانش بين وداشتند 
 لحاظ به ).P=08/0( نداشت وجود تفاوتي، تحصيليي رشته

 امتحاناتي دوره آخرين در نمرات معدل و تحصيلي وضعيت
 26 در )12 از كمتر معدل( نامناسب تحصيلي وضعيت گذشته،

 معدل( خوب تحصيلي وضعيت و آموزاندانش از %)8( نفر
 بين و گرديد مشاهده هاآن %)5/42( نفر 143 در )16 از بيش
  تفاوت نمرات معدل نظر از شهر و روستا آموزاندانش
 ).P=06/0( نداشت وجود دارييمعن

 آموزاندانش از %)49( نفر 165 ديني، فرايض انجام نظر از
 اوقات بيشتر در انجام %)35( نفر 118 گاهي،گاه و نامنظم انجام

 نفر 83 .نمودند ذكر را فرايض هميشگي انجام %)16( نفر 54 و
 آموزاندانش از %)47( نفر 82 و شهر آموزاندانش از %)51(

 از گروه دو بين .نمودند ذكر را گاهيگاه و نامنظم انجام روستا
 به، داشت وجود داريمعن تفاوت ديني فرايض به پرداختن نظر
 در ديني فرايض نامنظم و گاهيهگا انجام كه صورت اين

 دو در ولي )P=04/0( بود شهر از كمتر روستا آموزاندانش
  ).P=09/0( نشد مشاهده تفاوت ديگر حالت
 )شديد بسيار شديد، شديد، نسبتا( حالت اضطراب شيوع ميزان

 ميزان و )آموزدانش 79(درصد  23 مطالعه موردي جامعه در
 آن در )شديد بسيار شديد، شديد، نسبتا( صفت اضطراب شيوع

 اضطراب مختلف سطوح .بود )آموزدانش 64(درصد  19
 كنندهشركت آموزاندانشتمام  در تفكيك به صفت و حالت

  .است شده داده نشان 1 جدول در
 5/46 روستا در آموزاندانش حالت اضطرابي نمره ميانگين

 و )7/8 معيار انحراف( 5/41 شهر در ،)9/10 معيار انحراف(
 47 روستا در آموزاندانش صفت اضطرابي نمره ميانگين

 .بود )7/8 معيار انحراف( 6/41 شهر در ،)8/9 معيار انحراف(
 آموزاندانش در صفت و حالت اضطراب نمرات ميانگين
 سطحاي كه به گونه. داشت داريمعن تفاوت شهر و روستا
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 بود شهر از باالتر روستا آموزاندانش در اضطراب
)001/0P<.(  

 در صفت و حالت اضطرابي نمره ميانگين 2 جدول در
 روستا و شهر در متغيرها برحسب كنندهشركت آموزاندانش
   .است شده داده نشان

 به كه افرادي در صفت و حالت اضطرابي نمره ميانگين
تفاوت  و بود باالتر داشتند كميي عالقه خود تحصيليي رشته
 و )P=002/0( حالت اضطراب مورد دو هر در گروه دو بين

 فرايض كه كسانيدر  .بود داريمعن )P=01/0( صفت اضطراب
 حالت اضطرابي نمره ميانگين دادندمي انجام هميشه را ديني

 به گاه يا نامنظم را فرايض كهبود  هاييگروه از كمتر صفت و
 نظر از مختلف هايگروه .دادندمي انجام اوقات اغلب يا و گاه

 حالت اضطراب مورد دو هر در ديني، فرايض انجام
)001/0=P( صفت اضطراب و )02/0=P( ي داريمعن تفاوت
  .داشتند هم با

  

آموزان ميزان اضطراب حالت و صفت در دانش -1جدول 
  كننده در مطالعه به تفكيك سطح اضطرابشركت

 اضطراب حالتسطح اضطراب
)درصد(آموزان تعداد دانش

 اضطراب صفت
)درصد(آموزان تعداد دانش  

)9( 30خفيف  22 )5/6(  
)38( 128متوسط  127 )7/37(  

)30( 100متوسط به باال  124 )8/36(  
)18( 61شديدنسبتا  49 )5/14(  
)2( 7شديد  12 )5/3(  

)3( 11بسيار شديد  3 )1(  
)100( 337جمع  337 )100(  

  
  

  كننده در مطالعه در شهر و روستا بر حسب متغيرهاآموزان شركتي اضطراب حالت و صفت دانشميانگين نمره - 2جدول 

  ي اضطرابميانگين نمره
  ي اضطراب حالتنمره

  )انحراف معيار(ميانگين 
  اضطراب صفتي نمره

  )انحراف معيار(ميانگين 
  روستا  شهر  روستا شهر

  )7( 43  )8( 42  )8( 42 )9( 42 پسر  جنسيت
  )11( 49  )10( 44  )12( 49 ) 10(5/43 دختر

  )8/12( 4/51  )5/6( 48  )12( 8/48 )6(8/50 ي تحصيليعالقگي به رشتهكم  عالقه به رشته تحصيلي
  )10( 48  )5/8( 42  )11( 47 ) 8(42 تحصيلييي نسبي به رشتهعالقه

  )10( 5/46  )9( 5/44  )10( 3/48 )9( 44 انجام نامنظم فرايض ديني  انجام نامنظم فرايض ديني
  )10( 6/48  )7( 44  )9( 5/46 ) 7(45 انجام فرايض ديني در اغلب اوقات

  )12( 8/40  )9( 7/38  )9( 42 ) 9(40 انجام هميشگي فرايض ديني
  )10( 4/46  )7( 7/39  )11( 45 ) 9(42 و كمتر12معدل نمرات  وضعيت تحصيلي

  )10( 47  )9( 4/43  )11( 46 ) 8(43 12-16معدل نمرات
  )10( 6/46  )9( 5/41  )11( 47 )  10( 41 و بيشتر 16معدل نمرات 

  
بنا  آموزاندانش در صفت و حالت اضطرابي نمره ميانگين

 در البته ).P=5/0( نداشتي داريمعن تفاوت، نمرات معدلبر 
 تحصيلي هايوضعيت حسب بريي روستا آموزاندانش

 معدل و كمتر و 12 نمرات معدل ترتيب به( خوب و نامطلوب
 از باالتر صفت اضطرابي نمره ميانگين )بيشتر و 16 نمرات
 حالت اضطراب در ولي )P=003/0( بود شهر در خود همتايان

  ).P=2/0( نبود داريمعن، تفاوت اين

 شديد، نسبتا( حالت اضطراب شيوع ميزان دختران و پسران در
 اضطراب ميزان ودرصد  32 و 16 ترتيب به )شديد بسيار شديد،
 5/23 و 15 ترتيب به )شديد بسيار شديد، شديد، نسبتا( صفت

 آموزاندانش در صفت و حالت اضطراب ميزان .بوددرصد 
- يمعن تفاوت .بود شهرساكن  آموزاندانش از باالتريي روستا
 دختران بين صفت و حالت اضطرابي نمره ميانگين بين داري

 ).P ،01/0=P=01/0( داشت وجودي شهر ويي روستا پسران و
 و دختران ويي روستا پسران با مقايسه دريي روستا دختران
  ).P=01/0( داشتند باالتري اضطراب نمراتي شهر پسران

 بحث 
 آموزاندانش اضطراب ميزان كه شد مشاهده بررسي اين در

ي نمره ميانگين چنينهم .بود شهري آموزاندانش از بيشتر روستايي
، پسر آموزاندانش به نسبت دختر آموزاندانش در اضطراب
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       .بود روستا دختران در اضطراب ينمره ميانگين حداكثر و باالتر
 1380 سال پزشكيروان اختالالت شناختيگيريهمهي مطالعه

 ترينشايع عنوان به را اضطرابي اختالالت خراسان، استان در
 مطالعه اين .است نموده گزارش خلقي پزشكيروان اختالل
 روستاها از بيش شهرها در مقايسه، در را رواني اختالالت شيوع

 به كه آن با ).12( است نموده عنوان مردان از بيش زنان در و
 يكنندهتشديد تواندمي بزرگ شهرهاي در زندگي رسدمي نظر

 ميزان بررسي اين در اما باشد اضطراب و رواني فشارهاي
 طوره ب حتي و نبوده شهر از كمتر روستا نوجوانان اضطراب

 به شهري نوجوانان دسترسي .است شده اعالم باالتر داريمعن
 چنينهم اينترنت، ها،كتابخانه اطالعاتي، و آموزشي منابع
 وجود، تفريحي امكانات و فضاها تر،گسترده ارتباطات وجود
 آتي اشتغال براي جديد هايفرصت و متنوع تحصيلي هايرشته
 اضطراب ميزان بودن كمتر براي داليلي تواندمي شهر در

 .باشد خودروستايي  همساالن با مقايسه در شهري آموزاندانش
 امكان از خارج روستاها در هاآن كردن فراهم كه شرايطي
  .باشدمي بودجه تخصيص و ريزيبرنامه نيازمند و نيست
 مطالعات در اضطرابي اختالالت شيوع در جنسيتي وتتفا

 زاهدان آموزاندانش در بررسي ).13( است شده عنوان مختلف
به  آموزدانش پسرانو  انخترد در را بيمارگونه اضطراب نيز

 اضطراب ميزان تفاوتكه  نموده ذكردرصد  35 و 48 ترتيب
 اشاره مطالعه اين ).3( است بوده داريمعن پسران و دختران بين

 ابضطرا شپذير به انخترد، اضطراب با برخورد در كه نموده
 ديا و شوندمي تشويق نانهز يژگيو يك انعنو به آن لقبو و

 اب،ضطرا مهنگا به نانهز يژگيو يك انعنو به كه ميگيرند
 را اضطراب انپسر كه حالي در بپذيرند، را آن وشده  تسليم
 فاعيد آن با و دانندمي دخو نگيدامر سحساا ايبر يتهديد
 با مقابله ايبر هاييراه كه ندزموآمي انپسر .ميكنند ردبرخو

چنين چنان كه هم .)3( كنند رنكاا را آن يا بيابند اضطراب
ي خراسان نيز شيوع اضطراب در مطالعهتر اشاره شد در پيش

  ).12(زنان بيشتر بوده است 
ي رشته به كه افرادي اضطراب ميزان حاضري مطالعه در

 ديگريي مطالعه .بود باالتر داشتند كمي عالقه خود تحصيلي
 آموزاندانش رواني سالمت بررسيدر خصوص  همدان در

 با سن و تحصيليي پايه تحصيلي،ي رشته كه نموده اشاره
 است داشته داريمعني ارتباط رواني سالمتي نمره ميانگين

 آموزاندانش هايتوانايي و عاليق به توجه و مشاوره انجام ).8(
 تحصيلي هايرشتهوجود  و تحصيليي رشته انتخاب هنگام
 آن مانند آموزاندانش هايتوانايي و ساليق با متناسب جديد
 مي گردد،مي فراهم دانش و كار مدارس و هاهنرستان در چه

   .نمايد كمك آموزان دانش اضطراب كاهش به تواند
 كه آموزانيدانش كه داد نشان حاضر پژوهش هاييافته
 سطح دادندمي انجام گاه به گاه و نامنظم را ديني فرايض

  انجام همواره را ديني فرايض كه افرادي و باالتر اضطراب
 يمطالعه در .ي داشتندترپايين اضطراب نمرات دادندمي

 اسالمشهر يدبيرستان آموزاندانش در اضطراب شيوع بررسي
 حالت اضطراب داراي آموزاندانش درصد 15 كه شده عنوان

 شده گزارش و اندبوده صفت اضطراب داراي درصد 20 و
 اعتقادات ،تحصيلي وضعيت ،جنس و اضطراب بين كهاست 
 ميزان خانواده، در بيماري ،فرد ناتواني و بيماري ،مذهبي

 داشته وجود داريمعني ارتباط مادر اشتغال و پدر تحصيالت
 رواني فشارهاي كاهش به آموزاندانش دادن توجه ).10( است

 و هميشگي و پايدار معنوي ارتباطات از حاصل خاطر آرامش و
 ديني معرفت و داريدين با مرتبط آموزشي جلسات برگزاري
 در فرد كه نوجواني سنين در مقوله، اين نظرانصاحب توسط
 كسب نوعي واقع به دارد، قرار زندگي هايسال ترينبحراني
  .است زندگي مسايل با برخورد در مهارت
 آموزيدانشي جامعه در اضطراب سطح بودن باالتر

 جهت در را دولت ريزيبرنامه بايد شهري، جمعيت از روستايي
 هايبرنامه واده د سوق روستايي رواني بهداشت سطح بردن باال

  و شناسانروان از استفاده اضطرابي، اختالالت غربالگري
 ارتقاي راهكارهاي آموزش روستايي، مدارس در پزشكانروان

 آموزاندانش و معلمان به اضطراب كاهش و روان سالمت
 مدرسه دوران در كودكان ابضطرا .گيرد قرار توجه مورد
 و رواني سالمت آن تشخيص به توجه عدم و يابدمي تداوم
مناسب  ).3( دهدمي قرار مخاطره در را آموزاندانش جسمي
 با برخورد روش آموزاندانش به آموزش جريان دراست 

 اضطراب و رواني فشارهاي سطح كاهش براي مشكالت
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 هايمهارت آموزش كه آن با .شود داده آموزش آن از حاصل
 اضطراب كاهش و رواني سالمت بر وجود ابراز و زندگي
 روان سالمت در هاخانواده نقش ،)5( است موثر آموزاندانش

  ننشا مطالعات برخي. گردد دور نظر از نبايد نيز كودكان
 تختالالا داراي نناآ لدينوا كه كانيدكو كه نداداده

 چنينهم ،)4( نددار ارقر بتالا خطر در رهستند بيشت بياضطرا
 ،نشانهها ردمو در ادهخانو زشموآكه  نداداده ننشا هشهاوپژ
 به ادهخانو يعضاا زيسادهماآ، ابضطرا نمادر و يشههار

 حفظ به، ابضطرا كاهش جهت در يكديگر به كمك رمنظو
 اين ).7( نمايدمي زيادي كمك مضطرب افراد نمادر اومتد و

 آموزاندانش خانواده در رواني مشكالت بررسي به مطالعه
 نيز را لهئمس اين آتي هايپژوهش در توانمي اما است نپرداخته
   .داد قرار بررسي مورد
 اضطراب سطح بر اثرگذار متغيرهاي برخي تنها مطالعه اين در
 سطح مانند ديگر موثر عوامل و است شده بررسي آموزاندانش

 و والدين تعاملي نحوه والدين، تحصيالت خانواده، اقتصادي
ي آينده براي فرد بينيپيش خانواده، در برادرها و خواهر

تنش  مديريت براي آموزشي سابقه خود، كاري و تحصيلي
 بررسي براي خودايفاييي شيوه چنينهم .است نشده بررسي
 بهتر و نيست كافي آن بر موثر متغيرهاي و اضطراب برخي
 انجام ديدهآموزش پرسشگر يا شناسروان توسط مصاحبه است
   .گردد
 كمتري نمونه حجم با مطالعاتي است مناسب رسدمي نظر به
  اضطراب بر موثر عواملگرفتن  نظر در با ولي

 .گردند اجرا و طراحي آموزدانش دختران ويژه به آموزاندانش

  گيرينتيجه
آموز و ، ميزان اضطراب را در دختران دانشهاي پژوهش يافته

فراهم . ي روستايي بيشتر گزارش نمودبه ويژه دختران جامعه
آموزان نمودن امكانات غربالگري اختالالت اضطرابي در دانش

چنين گسترش مدارس دخترانه و در مدارس روستايي  و هم
بخشي به راهكارهاي ارتقاي سالمت روان، توجه و عمق

سازي شرايط آموزشي و تفريحي ها و عقايد ديني، فراهمآموزه
هاي در خطر بايستي بيشتر مورد توجه قرار مناسب در گروه

.گيرد
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